
பாலிசி எண்   

____________________________________________________________________ (பாலிசிதாரர் பபயர்) ஆகிய நான்/நாஙகள், மேக்ஸ் லைஃப் 

இன்்ஷூரன்ஸ் கமபபனி லிேிபெட் நிறுவனததால் வழஙகப்பட்ெ                                                                   எண் பகாண்ெ பாலிசி ேீதான 

எனது/எஙகளது பாலிசியின் உலெலேயுாிலேலய  _________________________________________________________என்பவருக்கு ோற்ற 
விருமபுகிம்றன்(ம்றாம).

  உலெலேயுாிலே ோற்றததுக்கான காரணம ___________________________________________________________________________

காப்பீடு பசய்துள்ளவருென் புதிய உாிலேயாளருக்கு உள்ள உ்றவுமுல்ற ________________________________________________________

பாலிசியின் புதிய நியேனதாராின் பபயர்: ___________________________________________________________________________________
(புதிய உாிலேயாளரும காப்பீடு பசய்தவரும ஒமர நபர் எனில் நிரப்பப்பெ மவண்டும)

பாலிசிதாரருென் நியேனதாரருக்கு உள்ள உ்றவுமுல்ற ________________________________________________________________________

நியேனதாராின் பி்றநத மததி (நா/ோ/வ)           /                /

நியேிக்கப்பட்ெவாின் பபயர் (நியேனதாரர் முதிரா வயதுலெயவர் எனில்):   _____________________________________________________

நியேிக்கப்பட்ெவருென் நியேனதாரருக்கு உள்ள உ்றவுமுல்ற __________________________________________________________________

உலெலேயுாிலே ோற்றம
புதிய உாிலேயாளாின் 

புலகப்பெம இஙமக 
ஒட்ெப்பெ மவண்டும 

(வருொநதிர பிாீேியம 
10000 ரூபாலய விெ 

அதிகம எனில் 
கட்ொயோனது) 

புதிய பாலிசிதாராின் தனிப்பட்ெ விவரஙகள்

தறமபாலதய வசிப்பிெ முகவாி:  _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

நகரம: ………………………………………… ோநிைம:.…………............................அஞசல் கு்றியீட்பெண்: 

பதாெர்பு எண்:                               -                                                                         

லகமபசி எண்:

ேின்னஞசல் முகவாி: _________________________________________________________________________________________________

பி்றநத மததி (நா/ோ/வ)                    /               / 

தநலத பபயர் / கணவர் பபயர்: ________________________________________________________________________________________

பாலினம:           ஆ    பப                   புலக பிடிப்பவரா :         ஆம            இல்லை      

கல்வி:        படிப்ப்றிவில்ைாதவர்            பதாெக்கப் பள்ளி             உயர்நிலைப் பள்ளி            பட்ெதாாி         

                   முதுகலைப் பட்ெதாாி          பதாழிறகல்வி

திருேண நிலை:     திருேணோகாதவர்          திருேணோனவர்         கணவலன/ேலனவிலய இழநதவர்          விவாகரதது பபற்றவர்           

மதசியம:            இநதியன்                 அயல்நாட்ெவர்                என்ஆர்ஐ                  பிஐஓ

பதாழில் _________________________________________________ பதவி _____________________________________________________

நிறுவனததின் பபயர் _________________________________ வணிகததின் தன்லே / பதாழில்துல்ற வலக  ________________________

உண்லேயான கெலேப் பபாறுப்பு _____________________ வருெ வருோனம ஆண்பொன்றுக்கு ` ______________________________

நிதி ஆதாரம __________________ பான் எண் / பான் எண் இல்லைபயனில் உறுதிபோழி

   புதிய உாிலேயாளர் / பதாலக பபறுநர் அரசியல் ஈடுபாடு உலெயவரா?* 

        ஆம           / இல்லை           (தயவுபசய்து கு்றியிெவும). 

*அரசியல் ஈடுபாடு உலெயவர் (PEP) எனப்படுமவார் முக்கியோன பபாதுச் பசயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ள அல்ைது ஈடுபட்டுக் 
பகாண்டிருக்கும நபர்கள் ஆவர், எடுததுக்காட்ொக, ேததிய / ோநிை அரசின் தலைவர்கள் / ேநதிாிகள், மூதத அரசியல்வாதிகள், மூதத 
அரசு / நீதிததுல்ற / இராணுவ அதிகாாிகள், அரசு நிறுவனஙகளின் மூதத பசயைதிகாாிகள், முக்கியோன அரசியல் கட்சி அதிகாாிகள் 
ேறறும மேறகு்றிப்பிட்ெ நபர்களின் பநருஙகிய குடுமப உ்றவினர்கள் (கணவன்-ேலனவி, குழநலதகள், பபறம்றார், உென் பி்றநதவர்கள், 
ோேனார்-ோேியார்) மபான்ம்றார். 
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உலெலேயுாிலே ோற்றம
புதிய பாலிசிதாரர் பதிைளிக்க மவண்டிய கட்ொயக் மகள்விகள்

நீஙகள் மேக்ஸ் லைஃப் இன்்ஷூரன்ஸ் பாலிசி லவததுள்ளீர்களா அல்ைது எப்பபாழுதாவது ஒரு பாலிசிக்கு விண்ணப்பிததுள்ளீர்களா?       
           ஆம             இல்லை  

ஆம எனில், பாலிசி / முன்போழிவு எண்லணக் கு்றிப்பிெவும:          

அலனததுத தகவல்கலளயும ேின்னஞசலில் அனுப்புவதறகு மேக்ஸ் லைஃப் இன்்ஷூரன்ஸ் நிறுவனததுக்கு நான் ஒப்புதைளிக்கிம்றன்       
           ஆம           இல்லை 

வஙகிக் கணக்கு விவரஙகள்

a) வஙகிக் கணக்கு எண்                 

b) வஙகி ேறறும கிலளயின் பபயர் ______________________________________________________________________________________

c) ஐஎஃப்எஸ்சி கு்றியீடு            

கு்றிப்பு: தயவுபசய்து, கணக்கு எண் ேறறும பாலிசிதாராின் பபயலரக் பகாண்ெ இரதது பசய்யப்பட்ெ காமசாலை அல்ைது வஙகி 
பறறுவரவுப் புததகததின் நகலை இலணக்கவும. 

நான் முதல்தர சட்ெப்பூர்வ வாாிசு (பாலிசிதாரர் ேரணேலெயும நிகழவில் ேட்டும)   ஆம                இல்லை

சாட்சி விவரஙகள்:

சாட்சியின் லகபயாப்பம (1)    சாட்சியின் லகபயாப்பம (2)

பபயர்:  ________________________________          பபயர்: _______________________________ 

முகவாி: _______________________________     முகவாி: ______________________________ 

 ________________________________     _______________________________

மகாாிக்லகயின் மபாில் இலணக்கப்படும ஆவணஙகள் -

 அசல் பாலிசி பதாகுப்பு
 சுய சான்ப்றாப்பேிட்ெ புலகப்பெ அலெயாளச் சான்று (தனிநபர்) / அலெயாளச் சான்று (தனிநபர் தவிர) நகல் - பிாிேீயம பதாலக 

எதுவாயினும.
 சுய சான்ப்றாப்பேிட்ெ முகவாிச் சான்று நகல் (வருொநதிர பிாீேியம ரூ. 10,000 அல்ைது அதறகும அதிகோக இருநதால்)
 புதிய உாிலேயாளாின் பி்றநத மததிச் சான்று நகல் (காப்பீடு பசய்துள்ளவலரத தவிர இதர தனிநபருக்கு உலெலேயுாிலே 

ோற்றப்படுமமபாது)
 சுய சான்ப்றாப்பேிட்ெ வருோன ஆவணம (வருொநதிர பிாீேியம ரூ. 1, 00,000 அல்ைது அதறகும அதிகோக இருநதால்)
 சுய சான்ப்றாப்பேிட்ெ பான் கார்டு நகல் / பான் எண் இல்லைபயனில் உறுதிபோழி.
 இ்றப்புச் சான்று (பாலிசிதாரர் ேரணேலெநததன் காரணோக உலெலேயுாிலே ோற்றம நிகழும பட்சததில்)
 மகஒய்சி விவரப் படிவம (ோறறுாிலே பபறுபவர் தனிநபராக இல்ைாவிட்ொல், அதாவது அ்றக்கட்ெலள, கூட்ொண்லே / பிலரமவட் 

லிேிபெட் எனில்)
 ரூ. 100/- ேதிப்புலெய முததிலரத தாளில் மநாட்ொி பப்ளிக் வாக்குமூைம (மவலையளிப்பவர் பணியாளர் நிகழவில் பிறமசர்க்லக 1-ஐப் 

பார்க்கவும)
 புதிய உாிலேயாளர் காப்பீடு பசய்துள்ளவலரத தவிர மவப்றாரு நபராக இருக்குமமபாது பாலிசிதாரருக்கு ேரணம ஏறபடும நிகழவில் 

மநாட்ொி பப்ளிக் வாக்குமூைம (முததிலர ேதிப்பு தகுதிக்மகறப)
 இழப்பீட்டுப் பததிரம
 தகுதிவாய்நத நீதிேன்்றததின் மூைம வழஙகப்பட்ெ ேரபுாிலேச் சான்்றிதழ (பாலிசிதாரர் ேரணேலெயும நிகழவில்)
கு்றிப்பு: முழுலேயாக பூர்ததி பசய்து லகபயழுததிட்ெ படிவம, அலனதது ஆவணஙகளுென் மசர்தது சேர்ப்பிக்கப்பட்ொல் ேட்டுமே 
உலெலேயுாிலே ோற்றக் மகாாிக்லக முழுலேயானதாக கருதப்படும.

மேமை கு்றிப்பிட்டுள்ளவாறு பாலிசியின் 
உலெலேயுாிலேலய புதிய பாலிசிதாரருக்கு நான் 
இதன்மூைம ோற்றித தருகிம்றன்  
.………………………………………………. முநலதய 
பாலிசிதாராின் / அஙகீகாிக்கப்பட்ெ நபாின் 
லகபயாப்பம (நிறுவனம அல்ைது வஙகி எனில் 
முததிலரயுென்)

மததி:                 /               /     

இெம: __________________________________

பாலிசியின் உாிலேயாளராக இருப்பதறகு நான் இதன் மூைம 
ஒப்புக்பகாள்கிம்றன், மேலும முன்போழிவுப் படிவததின் உறுதிபோழிகள் 
உள்ளிட்ெ அலனதது விதிமுல்றகலளயும நிபநதலனகலளயும 
பின்பறறுவதறகு நான் ஒப்புக்பகாள்கிம்றன். நிறுவனோனது மேமை 
பதாிவிக்கப்பட்டுள்ள மநாக்கஙகளுக்காக, மேமை பதாிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு 
தகவல்கலள பயன்படுததைாம அல்ைது பகிர்நதுபகாள்ளைாம என்பலத நான் 
புாிநதுபகாள்கிம்றன். தறமபாலதய பாலிசிதாராிெேிருநது அசல் பாலிசி 
பததிரதலத நான் பபறறுக்பகாண்மென் என ஒப்புதைளிக்கிம்றன்.

…………………………………………………………………
புதிய உாிலேயாளாின் / அஙகீகாிக்கப்பட்ெ நபாின் லகபயாப்பம (நிறுவனம 
அல்ைது வஙகியாக இருநதால் முததிலரயுென்)

மததி:                 /                /     

இெம: _______________________________________________
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